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În acest scop, pe 
27 februarie, anul aces-
ta, Guvernul a adop-
tat o Hotărâre prin care 
a fost aprobată schema 
„Ajutor de minimis pen-
tru aplicarea programului 
de susținere a producției 
de usturoi”. Schema de 
ajutor de minimis se 
desfășoră pe o perioadă 
de 3 ani, respectiv 2019-
2021, iar sprijinul finan-
ciar este de 1.000 euro/
ha cultivat cu usturoi și se 
calculează proporțional 
cu suprafața de pe ca-
re s-a obținut o cantita-
te minimă de 3.000 kg/
ha. Suprafața minimă eli-
gibilă care poate fi culti-
vată este de 3.000 mp, 
iar producția pe aces-
tă suprafață este de mi-
nimum 900 kg. Buge-
tul pentru anul 2019 es-
te de 2.000.000 euro 
(9.300.000 lei) și se apro-
bă anual.

DAJ Ilfov se 
implică în 
sprijinirea 
producătorilor 
ilfoveni

Ca și în cazul „Progra-
mului Tomata”, directorul 
Direcției pentru Agricul-
tură Județeană (DAJ) Il-
fov, Georgiana Ene, es-
te unul dintre specialiștii 
instituției care s-a impli-
cat, alături de colegii săi, 
cu mult entuziasm în pro-
movarea noii scheme de 
ajutor de minimis, pre-
cum și în informarea și 
consilierea producătorilor 
de usturoi din Ilfov, unde 
comuna Dărăști este, de 
departe, cea mai vestită 
localitate din județ în ca-
re se cultivă intensiv us-
turoi.

Drept urmare, cam-
pania de informare și 
promovarea programu-
lui a demarat, în mod fi-
resc, în așezarea care 
poate fi denumită, me-
taforic vorbind și fără să 
greșim, „Țara Usturoiu-
lui” – Dărăști Ilfov.

Așadar, în ziua de 10 
aprilie 2019, o echipă de 
specialiști ai DAJ Ilfov, în 
frunte cu directorul Geor-
giana Ene, a poposit în 
mijlocul producătorilor de 
usturoi din comuna amin-
tită. Reprezentanților DAJ 
li s-au alăturat, totoda-
tă, Petruș Micu, consilier 
al secretarului de stat din 
MADR Teodora Gheniu, Li-
viu Popescu, reprezentant 
al Autorității de Manage-
ment din cadrul PNDR și 
Cornel Ștefan, directorul 
Rețelei Naționale de Dez-
voltare Rurală (RNDR).

La începutul întâlni-
rii, organizată la primă-
ria din Dărăști, directo-
rul Georgiana Ene a tre-
cut în revistă principale-
le puncte ale programu-
lui, i-a informat pe produ-
cători că DAJ Ilfov oferă 
consultanță și întocmește 
proiecte pentru accesa-
rea de fonduri europe-
ne și i-a îndemnat pe cei 
prezenți să pună între-
bări și să vorbească des-
pre problemele cu care se 
confruntă. „Dacă sunt în-
trebări, aceasta denotă 
implicare, dar și faptul că 
există răspunsuri și soluții 
la acestea”, a afirmat di-
rectorul DAJ.

Probleme și 
sugestii ale 
producătorilor 
dărășteni

Una dintre probleme-
le ridicate a fost aceea a 
termenului limită (29 no-
iembrie - n.r.) de depune-
re a documentelor justifi-
cative ale comercializării 
usturoiului. „Este un ter-
men prea scurt. Pregă-
tirea usturoiului pentru 
vânzare necesită anumi-
te lucrări foarte migăloa-
se. Mai mult, cea mai ma-
re cantitate de usturoi se 
vinde mai ales iarna, în 
decembrie. De aceea, do-
rim pe viitor, dacă se poa-
te, ca acest termen să fie 
prelungit”, a cerut produ-
cătorul Călin Dumitru. Tot 
el s-a arătat interesat și 

de posibilitatea asocierii 
într-un grup de producă-
tori, care le-ar oferi posi-
bilitatea de a pătrunde pe 
piața marilor retaileri.

Dar principala mare 
problemă cu care se con-
fruntă cei din Dărăști es-
te cea a proprietății asu-
pra terenurilor cultivate. 
După cum au explicat ei, 
usturoiul nu se poate cul-
tiva pe aceeași suprafață 
decât după minimum 5 
ani, astfel că fermierii 
cultivă pe alte terenuri 
care nu le aparțin, în ur-
ma unor înțelegeri verba-
le cu proprietarii acesto-
ra. Din acest motiv, mulți 
dintre ei nu sunt eligibili 
pentru schema de sprijin. 
„Noi folosim aceste tere-
nuri doar un an, de ace-
ea nu putem face con-
tracte de arendă pe ter-
men mai lung. De ace-
ea, noi ne înțelegem ver-
bal cu proprietarii. Prin 
urmare, anul acesta nu 
vom avea un succes atât 
de mare cu programul”, 
a explicat Călin Dumitru. 
Georgiana Ene a precizat 
că în aceste cazuri exis-
tă o soluție, și anume în-
cheierea unui contract de 

comodat, soluție pe care 
a recomandat-o pentru 
anul următor.

De asemenea, Ma-
rin Manole, viceprima-
rul comunei Dărăști,  le-a 
spus fermierilor că pri-
măria poate oferi toate 
informațiile cu privire la 
amplasamentul și propri-
etarii terenurilor aflate în 
folosință.

Și fermierii din 
Dărăști pot accesa 
fonduri europene

În continuare, Liviu 
Popescu, reprezentant 
al Autorității de Mana-
gement din cadrul PNDR 
 le-a prezentat producăto-
rilor câteva măsuri și sub-

măsuri prin care pot acce-
sa fonduri europene, cum 
ar fi sm 16.4, prin care își 
pot promova produsele 
pe diferite canale sau pot 
face investiții în diferite 
utilaje, până la suma ma-
ximă de 100.000 de euro, 
măsura pentru grupuri de 
producători sau sm 6.3, 
care se adresează micilor 
fermieri.

La final, directorul 
DAJ s-a arătat mulțumită 
de rezultatele acestei în-
tâlniri și de faptul că pro-
ducătorii din Dărăști 
sunt foarte interesați de 
înființarea unor cooperati-
ve agricole sau grupuri de 
producători în comună.

„Eu sunt mulțumită 
pentru această etapă, de 

modul în care au decurs 
discuțiile, pe care eu le 
consider constructive, cât 
și de faptul că oamenii au 
manifestat interes pentru 
această schemă de mini-
mis, după ce au primit, 
într-o primă fază, toa-
te informațiile. Astfel, ei 
au avut timp să le anali-
zeze. Mă mai bucură fap-
tul că, în urma întâlnirii 
de astăzi, ei și-au mani-
festat și dorința de a se 
asocia într-o cooperativă. 
Deși ei au exprimat o se-
rie de reticențe, din dife-
rite motive, eu sunt con-
vinsă că dacă vor avea 
curajul să demareze ce-
va, toate aceste obstaco-
le vor dispărea. Trebuie 
să existe un început, un 
prim pas. Dacă li se oferă 
un avantaj, oricât de mic, 
de ce să nu beneficieze 
de el? Oamenii trebuie să 
aibă încredere în sprijinul 
nostru total, în faptul că 
le vom da tot concursul 
pentru înlăturarea orică-
ror probleme apărute și 
îi îndemn să ni se adre-
seze, inclusiv cu sugestii 
de îmbunătățire a acestui 
program!”, a conchis di-
rectorul DAJ.

Cultivarea și comercializarea usturoiului românesc, sprijinită de 
Ministerul Agriculturii

La Dărăşti-Ilfov, primii fermieri s-au 
înscris în „Programul Usturoiul”

Fără dar și poate, gustul usturoiului românesc 
este incomparabil cu al altor soiuri din import. 
Din păcate, fermierii români nu pot concura 
pe piața internă cu produsele importate, din 
cauza puterii lor economice scăzute. Tocmai 
de aceea, Ministerul Agriculturii a luat decizia 
lansării unui program similar celui pentru 
tomate, care să ofere un sprijin financiar 
fermierilor cu tradiție în cultivarea atât de 
apreciatului produs agricol.

Andrei Dumitru

Georgiana Ene, dir. DAJ Ilfov, 
Cornel Ștefan, dir. RNDR, Petruș 
Micu, consilier MADR și Liviu 
Popescu reprezentant AM/PNDR

Călin Dumitru (stg.) 
vorbește despre problemele 
producătorilor de usturoi

Se semnează cererile pentru 
ajutorul de minimis


